
Afval scheiden op scholen



HVC

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 

gemeenten en 6 waterschappen. 

Onze kerntaken: aandeelhoudende gemeenten en 

waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie 

‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het 

afvalbeheer. Zo zetten we samen stappen naar een 

circulaire economie



Hoe?
• Gemeente past afvalstoffenverordening aan of maakt 

uitzondering op wet markt overheid

• School kan afval gescheiden aanbieden: gaat mee met 

de routes de wijken. We zien de school als een 

huishouden.

• Kosten zijn daardoor veel lager

• Keuze uit afvalstromen gft, plastic, papier en rest. 

Minimaal gft en papier 

• Tegenpresentatie deelname Schoon belonen, adopteren 

van ruimte om school om zwerfafvalvrij te houden 



Stand van zaken

• 68 Scholen doen mee o.a. uit: gemeenten Noordoostpolder (32), 

Den Helder, Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Hollands 

Kroon, Zeewolde, Opmeer en Medemblik. 6 scholen staan gepland 

om te starten

• 38 Scholen zijn geïnteresseerd of starten binnenkort

• Nieuw: inzet afvalcoaches



Educatie

• Voor start afval scheiden bezoek van afval coach, evt extra voorlichting 

aan docenten, conciërge, schoonmaak

• Introductiedag met wagen en chauffeurs van HVC. Daarbij delen zij 

kleine bakjes uit voor in lokalen. Papierbak en kleine bakken met deksel 

voor gft en rest. Oude prullenbak wordt de nieuwe bak voor plastic, blik 

en drinkpakken (zie foto’s)

• Chauffeurs zijn intern opgeleid en werken in de betreffende steden. 

Tijdens de introductiedag alle klassen langs (20 min) om te vertellen over 

hoe afval te scheiden en de te voorkomen.

• Bij wagen voorlichting over dode hoek



Educatie

• Chauffeurs delen doeplaten uit voor lagere klassen. 

• Voor groepen 7/8 educatiepakket Watt’n Zooi.

• Mogelijkheid voor excursies naar afvalenergiecentrales in Alkmaar of 

Dordrecht

• Interactief spel De Milieu Inspecteur in Lelystad, Dordrecht of op school 

zelf, zoals in Zaanstad

• Afvalcoach bezoekt school enkele maanden na start. 

Daarna jaarlijks een bezoek



Vervolg educatie

• Op maat gemaakte info voor scholen> Bijvoorbeeld wat hoort waar op 

school (gericht op specifiek afval van scholen). 

• Toolkit (met info over afval scheiden voor website, nieuwsbrieven enz,.)

• Campagnes op andere stromen, bijvoorbeeld textiel

• Verduurzamen scholen (zonnepanelen)?

• Uitbreiding naar middelbare scholen?



Lessons learned

➢ Goede voorbereiding op het afval scheiden is essentieel. Niet alleen 

voor leerlingen, maar ook docenten, ouders/verzorgers, conciërge en 

schoonmakers

➢ Directe communicatie met scholen (niet via schoolstichting of ander 

overkoepelende instanties) over start en uitvoering.

➢ Drempels voor scholen: de bakken waar laten we ze? Meteen 

meedenken over oplossingen hiervoor (met afvalcoach)

➢ Ook de interne organisatie (operatie) moest wennen. Daarom inzet 

operationeel deskundige.

➢ Inzet eigen chauffeurs enorm succesvol. Voor de leerlingen maar ook 

voor de chauffeurs. Geen script, maar op eigen wijze en dus 

authentiek

➢ De scholen: praktische hulp bieden. Mag de school niet teveel 

tijd kosten. Geen ingewikkelde plannen.

➢ Bij start uitdelen van bakken in de klassen, helpt enorm om het 

afval scheiden te stimuleren

➢ Veel creativiteit binnen scholen, door eigen invulling start



Samenwerking

Introductie met inzamelwagen



Samenwerking

Introductie met inzamelwagen



Introductie bakken in klas



Introductie bakken in klas



Watt’n Zooi magazine



Doe platen



De Milieu Inspecteur



Excursie afvalenergiecentrale




